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HOTĂRÂRE 
privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Botoṣani 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind declararea unor 
imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani; 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Biroului Cadastru şi Serviciului 
Contabilitate,  precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, 

în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. “c”, art. 354, art. 355 și art. 
357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 
modificarile și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat 
al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. (1) Se declară ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Botoṣani următoarele bunuri imobile  prevăzute în procesul verbal de inventariere al 
comisiei de inventariere, în vederea obținerii numerelor cadastrale provizorii: 
 

 
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planşele anexe 280 - 289 la prezenta 

hotărâre. 

 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului Elementele de identificare 

Anul dobândirii 
și/sau al dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar ( lei ) Situația juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

280 “-“ Curți, 
construcții 

Strada Nicolae Iorga nr. 1B – teren CC în 
suprafață de 192 mp 1984 28627.20 Decret expropriere nr. 

183/1984 

281 “-“ Curți, 
construcții 

Strada George Enescu nr. 8 -  teren CC în 
suprafaţă de 96 mp 1983 12687.36 Decret expropriere nr. 

193/1983 

282 “-“ Curți, 
construcții 

Aleea Maxim Gorki nr. 8 - teren CC în suprafață 
44 mp (baterie garaje – garaj, poziția 8) 

1977 6560.40 Decret expropriere nr. 
396/1977 

283 “-“ Curți, 
construcții 

Strada Crinilor nr. 21 – teren CC în suprafață de 
328 mp 1983 46126.64 Decret expropriere nr. 

193/1983 

284 “-“ Construcție Strada Crinilor nr. 21 – Construcție (P), suprafața 
utilă 37,23 mp,  suprafața construită 65 mp 1983 9140.95 Decret expropriere nr. 

193/1983 

285 “-“ Arabil  Aleea Iazului nr. 3A – teren A în suprafață de 823 
mp 1981 108767.68 Decret expropriere nr. 

420/1981 

286 “-“ Curți, 
construcții 

Strada Parcul Tineretului nr. 5 – teren CC în 
suprafață de 40 mp 1981 5625,20 Decret expropriere nr. 

420/1981 

287 “-“ Curți, 
construcții 

Strada Parcul Tineretului nr. 5 – teren CC în 
suprafață de 123 mp 1981 17297,49 Decret expropriere nr. 

420/1981 

288 “-“ Curți, 
construcții 

Strada I.L. Caragiale nr. 1 – teren CC în suprafață 
de 81 mp - 11391.03 - 

289 “-“ Curți, 
construcții 

Aleea Curcubeului nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 1 – teren 
CC în suprafață de 24 mp (extindere - adiacent) 1977 3497.04 Decret expropriere nr. 

396/1977 



Art. 2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
     Consilier,              Secretar general,  
     Maxim Maricel Corneliu             Ioan Apostu      
 
 
 
 
 
 
 
Botoșani, 28 iulie 2022 
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